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Шановні колеги!  

Запрошуємо до публікації у науковому періодичному виданні 

Часопис кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та 

масової фізичної культури 

«Фізична культура: теорія і практика» 

 

Часопис кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної 

та масової фізичної культури «Фізична культура: теорія і практика» – 

збірник наукових статей, який надсилається авторам і розміщується в 

електронному репозитарії Наукової бібліотеки ПНПУ імені В.Г. Короленка 

(http://lib.pnpu.edu.ua/). 

Матеріали приймаються до 5 листопада 2020 на електронну адресу 

kornosenko@ukr.net, oksana.danisko76@gmail.com. Друк випуску – до 12 

листопада, оприлюднення на сайті видавця – до 16 листопада 2020 р. 

Технічні вимоги: Наукові тези оформлюються на аркушах формату А4, 

поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,0, шрифт Times New Roman, розмір 14, 

українською, російською або англійською мовами. Обсяг статті – від 3 до 6 

сторінок. Рисунки та графіки повинні бути чорно-білими. Список літератури має 

бути оформлений згідно вимог ДСТУ 8302:2015. Посилання на літературу 

позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках 

(напр. ... [1, с.5]). Список літератури повинен містити не менше двох та не 

більше п’яти джерел. Автори відповідають за точність викладених фактів, 

цитат, статистичних даних.  

 

Зразок оформлення статті  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ (14 шрифт) 

 

Даниско О. В. (14 шрифт) 
Полтавський національний педагогічний університет  

імені В.Г. Короленка (12 шрифт курсив) 

 

Текст статті….  

 

Список використаних джерел: (14 шрифт) 
1. Ващук Л. Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні / Л. Ващук 

// Історичні, філософські, правові й організаційні проблеми фізичної культури. – 2013. – № 3. 

– С. 7–9. (12 шрифт) 

 

Структура статті довільна, але вітається наявність наступних елементів 

(без їх виокремлення в тексті): актуальність, огляд джерел, мета, основний 

матеріал, висновки  

http://lib.pnpu.edu.ua/
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mailto:oksana.danisko76@gmail.com


 

Оргвнесок. На період запровадження карантину, цінуючи Ваші зусилля та 

з метою суспільної підтримки та допомоги ми значно зменшуємо розмір 

публікаційного внеску. При замовленні лише електронного варіанту збірника 

публікаційний внесок складає 20 грн. за сторінку. У разі замовлення друкованого 

екземпляру видання додатково сплачується 100 грн. за примірник. 

Організаційний внесок потрібно перерахувати на картку ПриватБанк 5168 7573 

3814 9273 (одержувач – Корносенко Оксана Костянтинівна, призначення 

платежу залишити порожнім). 

Для публікації просимо надсилати матеріали окремими файлами:  

− тези (назва файлу: прізвище автора_стаття);  

− анкету учасника (назва файлу: прізвище автора_анкета);  

− відскановану квитанцію про оплату (назва файлу за прізвищем автора). 

 

Анкета учасника 

Прізвище, ім’я, по-батькові Даниско Оксана Володимирівна 

Вчений ступінь, звання, 

місце роботи (навчання) 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

теорії й методики фізичного виховання, 

адаптивної та масової фізичної культури 

Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

E-mail  

Контактний телефон  

Друкований / електронний 

збірник 

 

Адреса для надсилання 

збірника 

 

 

З усіх питань, що стосуються публікації, можна звертатись за 

електронною адресою oksana.danisko76@gmail.com або kornosenko@ukr.net та 

номером телефону +380950285405 (Даниско Оксана Володимирівна) та 

+380997226184 (Корносенко Оксана Костянтинівна) 
 

  

 

Наукове періодичне видання включено до Ulrichsweb, контент розміщується на порталі «Наукова 

періодика України», пошуковій системі «Google Scholar», на сайті видавця http://lib.pnpu.edu.ua/. Публікація у 

Часописі є друкованою науковою працею, що опублікована у вітчизняному науковому періодичному виданні та 

підтверджує апробацію наукових досліджень автора. Збірник не входить до переліку фахових видань України. 

Надсилаючи наукову статтю Ви підтверджуєте авторство, надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, 

розміщення поданих статей у науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах 
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